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Beste Heistenaar
Het nieuwe gemeentebestuur – met de
N-VA mee aan het roer – is ondertussen
een dik jaar aan de slag. Een jaar waarin
we het voorbije beleid kritisch doorgelicht
hebben. Samen met onze coalitiepartners
namen we het constructief onder de loep
en stuurden het bij waar nodig.
Realisme is ons uitgangspunt, ook op
financieel vlak. We passen voor luchtkastelen en blijven met beide voeten
stevig op de grond. Waar nodig snoeien
we en waar het kan investeren we.
Durven prioriteiten stellen en beslissingen
nemen, daar staan we voor. We maken
daarbij een duidelijk onderscheid tussen
wat leuk, nuttig of broodnodig is. De
echte prioriteiten voor onze inwoners
gaan daarbij voor.
We stappen af van de oude politieke
cultuur in onze gemeente en gaan voluit
voor vernieuwing en verandering, in
overleg met de andere partijen. Ons sterk
beleidsplan is daarvan het beste bewijs.

N-VA in het bestuur:
de verandering werkt
De rondweg komt er!

De rondweg staat dankzij het nieuwe gemeentebestuur
eindelijk in de startblokken. Met de rondweg zal de
verkeersdruk op onze invalswegen en in onze centra
flink afnemen. De verandering werkt, ook in
Heist-op-den-Berg.

Een veiliger Heist-op-den-Berg

Veiligheid is een prioriteit voor de N-VA. Naast camera’s
voor nummerplaatherkenning investeren we ook in
veiligheidscamera’s op openbare plaatsen.

Een verantwoord en haalbaar financieel beleid
Geen belastingverhoging! Om te kunnen blijven
investeren, hebben we de gemeentelijke structuren
en financiën grondig doorgelicht.
Lees meer op pagina 2 en 3.

Samen met u brengen we dat plan de
komende jaren ten uitvoer, stap voor stap.
Rome werd ook niet in één dag gebouwd.
Uw gemeente is in goede handen.

N-VA Heist-op-den-Berg nodigt u uit

Lenteontbijt

Patrick Cottenie
Voorzitter N-VA Heist-op-den-Berg
0468 16 83 32

Zondag 22 maart van 9 tot 12 uur
Zaal De Magneet in Grootlo
Kapelstraat 50, Schriek
>12 jaar: 15 euro
6 tot 12 jaar: 10 euro

Inschrijven is niet verplicht, maar maakt het ons wel
makkelijker. Mail naar patrick.cottenie@n-va.be
of sms naar 0468 16 83 32.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Hét ideale moment om gezellig bij te babbelen
of om uw vragen en opmerkingen aan ons
voor te leggen.
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Drie N-VA-schepenen gingen

Jan Moons
“In het meerjarenplan gaan we
voor een evenwichtig en haalbaar financieel beleid. Met een
interne financiële audit maakten
we een grondige analyse van de
investeringen die al liepen of gepland waren. Daarnaast brachten
we ook de werkingskosten van de
gemeente uitgebreid in kaart.
Ons streefdoel? Een zo efficiënt
mogelijk gemeentebestuur, in
functie van de beschikbare
middelen. We willen opnieuw
roeien met de riemen die we
hebben, zónder belastingverhoging. Daarom hebben we
sommige budgetten herschikt en
andere beperkt. Het gemeentebestuur staat nu weer met beide
voeten op de grond en houdt de
vinger op de knip.
De gemeentelijk diensten en
hun personeel zijn de motor
achter een vlotte dienstverlening.
We willen onze administratie
nog beter doen draaien en zetten
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in op een betere evaluatie en
opleiding van de medewerkers.
Waar nodig werven we aan, maar
we evalueren ook telkens of er
vervanging nodig is voor wie met
pensioen gaat.
Op het vlak van bovenlokale
mobiliteit staan de rondweg en
de herevaluatie van het vrachtroutenetwerk in de startblokken.
We gingen in overleg met De Lijn
om tot een gedetailleerde invulling te komen van de busverbindingen in alle deeldorpen van
Heist. Het spook van verdwijnende busverbindingen veegden we
zo van de onderhandelingstafel.
De dienstverlening zal er voelbaar op vooruitgaan.
Veiligheid blijft een prioriteit
voor de N-VA. We investeren niet
alleen in camera’s voor nummerplaatherkenning, maar ook in
veiligheidscamera’s op openbare
plaatsen.”

Katleen Vantyghem
“Evenementen bevorderen de sociale samenhang
in onze gemeente. Daarom stimuleert en ondersteunt de gemeente zowel lokale evenementen als
bovenlokale. Recent lanceerden we een nieuw softwareplatform om aanvragen in te dienen: eagle.be.
Bij elk evenement zoeken we een evenwicht tussen
plezier maken en overlast vermijden.
Het toerisme in Heist kan nog beter. We werken
nauw samen met de Provincie, Toerisme Kempen,
Pallieterland en Kempens Karakter. We zetten
specifieke plaatsen en activiteiten in de kijker, zoals
den Berg, Hof ter Laken, de voddenmarkt, muzikale
evenementen of lekker shoppen. Aan het nieuwe
zwembad komen er camperplaatsen.
Op het vlak van lokale mobiliteit bouwen we voor
onze fietsers en wandelaars het traject van de trage
wegen verder uit. We voorzien fiets- en wandelkaarten, zorgen voor nieuwe fietsenstallingen en
voor infrastructuur die we goed onderhouden. De
gemeente werft ook een extra medewerker aan en
bouwt financiële reserve in voor nieuwe initiatieven.
We investeren in nieuwe parkings en verbeteren
de bewegwijzering naar onze bestaande parkings.
De komende jaren willen we ook flink vooruitgang
boeken in aanslepende dossiers, zoals de aanleg van
fietspaden op de N10 en de verdere voorbereiding
van fietsostrades. We bekijken de opties om op

Een sterk provinciaal waterbeleid,
ook in Heist-op-den-Berg
Grachten, beken en rivieren vervullen een essentiële rol in het boven- én ondergrondse waterstelsel. Ook in Heist zet de
provincie daarom in op een slim waterbeleid dat inspeelt op het veranderende klimaat. Heistenaar en provinciaal gedeputeerde
Jan De Haes licht toe.
“Onze provinciale dienst Integraal Waterbeleid levert heel wat inspanningen voor het klimaat. De klimaatverandering brengt zowel
periodes van hevige regen als periodes van langdurige droogte met zich mee. Als er veel water is, moeten we ervoor zorgen dat
iedereen de voeten droog houdt. Maar als er weinig water is, moeten we kunnen rekenen op reserves. Ook het grondwater moet
op peil blijven, want als bijvoorbeeld de venen verdrogen, komen er massa’s CO2 vrij.”

Bufferzones en beken

“Daarom leggen we bufferzones aan. Zo komt er een vrij grote bufferzone op de Goorloop, aan de grens met Heultje. Die zal bij

heist-op-den-berg@n-va.be
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Eddy Gorris
wijkniveau zones 30 in te voeren en maken extra
geld vrij voor betere wegsignalisatie. Met een mobiliteitsplan brengen we de verkeersstromen in onze
gemeente in kaart en doen we stapsgewijze voorstellen
voor verbetering. We eisen respect voor de verkeersregels en zijn daarbij streng maar rechtvaardig.
Als schepen neem ik ook drie nieuwe bevoegdheden
op mij. Zo zetten we via de gemeentelijke website,
meldpunten en infoavonden ook dierenwelzijn in
de kijker. We coördineren de samenwerking met opvangcentra zoals Dierenbescherming Mechelen en
lokale initiatieven zoals Balkenende en Wilgenhoeve.
Aandachtspunten zijn ook het zwerfkattenbeleid, de
bestrijding van ongedierte, de biodiversiteit en de
samenwerkingsprojecten met scholen.
Alle partijen zijn het erover eens dat participatie
van de inwoners noodzakelijk is voor een gedragen
en modern beleid. Daarom richten we een interne
werkgroep op met medewerkers uit verschillende
diensten, die de participatieprojecten zullen organiseren, bespreken en evalueren.
Met het oog op leefbare dorpskernen werken we
samen met de inwoners. Lokale noden op het vlak
van mobiliteit, wonen, sociale voorzieningen,
klimaat, … nemen we samen onder de loep.”

“Onze gemeente ging met heel wat
betrokkenen rond de tafel zitten
rond het thema sport. Zo zoeken
we samen met de stad Lier een
oplossing voor voetbalclub KFC
Molenzonen Hallaar. Daarnaast
moeten meer inwoners gebruik
kunnen maken van de sportinfrastructuur in onze scholen. Met
het Heilig-Hartcollege verlopen de
onderhandelingen alvast positief.
Tegelijk kunnen lokale sportclubs
rekenen op onze volle steun. Zo
krijgt tafeltennisclub Hallaar
mogelijkheden om uit te breiden.
Gesprekken met de uitbater van
het nieuwe zwembad Sportoase
leverden ook positief nieuws op
voor zwemclub Arduas.
Met het Masterplan Openlucht
Sportterreinen (MOS) streven we
naar een optimaal gebruik van
de sportterreinen in Heist. Met de
Heistse tennisclub zijn we volop in
onderhandeling over een uitbreiding. Ook voor de voetbalvelden
in Wiekevorst onderzoeken we de
toekomstmogelijkheden. Daarnaast investeren we in een upgrade
van sportcentrum De Lichten
in Booischot. Ook aanslepende
dossiers gaan we niet uit de weg.
Denk maar aan het dossier van

voetbalploeg KSK-Heist, dat we
transparanter maakten zodat een
aanpassing van de gemeentelijke
samenwerkingsformule bespreekbaar werd. Binnenkort start
bovendien een vooronderzoek
naar de piste van een sporthal of
aanvullende accommodatie ten
zuiden van de N10, in het kader
van het Masterplan voor Indoorsporten (MIS).
De gemeentelijke samenwerking
rond onderwijs en vorming
in Heist blijft een belangrijke
basispijler in het beleid. De nieuwe
academie krijgt stilaan vorm en we
voeren positieve gesprekken met
de omwonenden over een ingang
aan de achterzijde. Een veilige en
vlotte toegang tot de academie
is daarbij het doel. N-VA Heistop-den-Berg zet ook volop in op
een goede begeleiding van onze
gemeentescholen en een verdere
ondersteuning van het cursuscentrum en de seniorenraad.
Tot slot blijft onze gemeente actief
in Europese samenwerkingsakkoorden. Via projecten zoals
Easy Towns betrekken we onze
jongeren en maken we ook aanspraak op Europese subsidies.”

hevige regen het water verzamelen, zodat dat later vertraagd weer door kan lopen.
Ook het bestaande bekken op de Rashoevebeek krijgt een ander profiel. Zo kan het
sneller beginnen bufferen en houdt het nadien ook langer water op. Mooi meegenomen
is dat zulke waterbuffergebieden ook wonderbaarlijke (mini)natuurgebieden worden.

Provinciaal gedeputeerde Jan De Haes legt uit hoe
bufferzones en beken kunnen bijdragen tot een beter
waterbeheer.

Ook onze beken pakken we slim aan. Ze worden jaarlijks geruimd en krijgen indien
mogelijk een beter profiel: smal onderaan en naar boven toe veel breder. Dankzij zo’n
profiel kan de beek bij hoog water veel water bergen, maar zal er in droge periodes
toch lang een bodempje water blijven staan. We merken nu al dat de kwaliteit van het
water en de biodiversiteit in onze provincie zich beetje bij beetje herstelt.”

www.n-va.be/heist-op-den-berg

De Verandering werkt
voor de provincie Antwerpen
Met de N-VA …

... geniet u binnenkort van nog meer en betere fietssnelwegen
en veilige lokale fietsverbindingen

... planten we 1,2 miljoen
nieuwe bomen aan en
krijgt onze provincie er
meer dan 136 hectare
natuurreservaat bij

“

De Antwerpse steden en
gemeenten krijgen van de
Vlaamse Regering 557
miljoen euro extra om hun
open ruimte te bewaren,
de pensioenen te betalen
en te blijven investeren.

014229

Jan
Jambon

Vlaams minister-president

... pakken we de files aan:
we maken eindelijk werk
van de Oosterweelverbinding en vormen de
A12 om tot een autosnelweg

Luk
Lemmens

gedeputeerde
provincie Antwerpen

Jan
De Haes

gedeputeerde
provincie Antwerpen

